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”Cloetta lanserade för ett par år sedan en chokladkaka de gav nam-

net Good. Det skulle vara en schysst choklad. Kunderna efterfrågade 

en rättvis produkt och vips fanns Goodkakan. I reklamen, som sändes 

på tv, poppade sjukhus, skolor och glada bönder upp i bild. Allt good 

så långt, eller?” frågar sig Ann-Sofie Winroth och Tovan Thåst. >> 3

LÄSARNAS Om du har något emot hur 
djur behandlas i köttindu-

strin, hur vi ser på dem och 
hur de behandlas över huvud 
taget så ÄT INTE KÖTT. >> 2

Golfbanan är central när det handlar om nätver-

kande mellan politiken och näringslivet. Forska-

ren Gergei Farkas, Stockholms universitet, har 

tittat närmare på hur den kommunala svenska 

maktelitens sociala nätverk ser ut. >> 6–9

TEMA

’

att representera det progressiva partiet solidarity party of afghanistan är inte ofarligt. saman basir vill därför att vi avidentiierar bilderna i tidningen.
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Saman Basir växte upp i ett lyktingläger  

i Pakistan. Det var hedersförtrycket av kvin-

nor som hon såg när hon återvände till sin 

afghanska hemby, som blev början till ett 

engagemang för kvinnor. Solidarity par-

ty of Afghanistan bildades 2004 med krav 

om en sekulär, modern stat med lika rät-

tigheter mellan kvinnor och män. Det 

inns 47 registrerade partier i landet, 

men hennes parti är det enda som på 

samma gång är uttalat emot ockupatio-

nen, talibaner och vill åtala krigsförbry-

tare. Under en dryg månad har hon rest 

runt i Sverige och berättat sin historia.

– Ingen kan kriga för afghanska 

kvinnors rättigheter. Vi måste 

själva höja folks medveten-

het, eftersom en kultur 

inte kan förändras på 

några år. >>  4–5

”Ingen kan kriga för  
afghanska kvinnor”
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Nyhetstidningen på lätt svenska kommer ut en gång i veckan och innehåller veckans 
viktigaste nyheter, samhällsdebatt, kultur, sport, nöje och mycket mer. Allt paketerat med 
anpassade lättlästa texter som gör tidningen till ett utmärkt val för alla läsare som önskar 
sig mer pedagogiska nyheter. Testa du också!

  JA, TACK! Jag vill beställa en 3 månaders 

prenumeration på Nyhetstidningen för 160:- och 

får ett presentkort för 200:- på Coop på köpet! 

X

nyhetstidningen.nu/coop
eller genom att skicka in denna talong. Vi bjuder på portot.

Beställ idag på

Få ett 
presentkort på Coop, 
värde 200:-

Fria Tidningar lagrar dina personuppgifter enligt PUL.  Fullständiga prenumerationsvillkor inns på www.fria.nu/prenumerationsvillkor

Namn:

Adress:

Postnr & Ort:

Mail:

Telefon:

Beställ eller ge bort 3 månader av

i 3 månader för 160:-

  Jag vill ge bort prenumerationen till:

V
art hon än går tar hon alltid med 
sig sin gröna soldatryggsäck.

– Med den här bär jag alltid 
situationen i mitt hemland på 

mina axlar. 
Saman Basir har kommit från Kabul 

som representant för det progressiva 
partiet Solidarity Party of Afghanistan, 
och gör ett stopp i Uppsala under en näs-
tan månadslång turné runt om i Sverige. 

Syftet med hennes besök, som organi-
seras av Vänsterpartiet, är att beskriva 
en annan bild av kvinnors rättigheter i 
hennes land än den som ofta målas upp 
i västvärlden. Utländska besökare kan el-
ler vill ofta inte leta sig ut i det ”riktiga” 
Afghanistan, för att pröva de uppfatt-
ningar de fått genom hotellfönstren och 
i huvudstaden Kabul. 

– Det talas mycket om framgångar, 
att vi har demokrati och får gå i skolan. 
Även här i Sverige, speciellt om kvinnor. 
Kriget beskrivs som att det var för en bra 
sak, att det gav rättigheter och frihet. I 

Kabul arbetar kvinnor och går i skolan, 
men är Kabul hela Afghanistan? I andra 
provinser har inte alla kvinnor tillgång 
till grundläggande utbildning, kliniker 
eller rörelsefrihet. Den stora skillnaden 
i dag är egentligen att både talibaner och 
krigsherrar har makten, istället för en i 
taget som tidigare. 

SAmAN VäxTE uPP i ett lyktingläger i 
Pakistan. Det var hedersförtrycket av 
kvinnor som hon såg när hon återvände 
till sin afghanska hemby, som blev bör-
jan till ett engagemang för kvinnor. Med 
åren har det vuxit till ler politiska frå-
gor. Solidarity Party of Afghanistan bilda-
des 2004 med krav om en sekulär, mo-
dern stat med lika rättigheter för kvin-
nor och män. Det inns 47 registrerade 
partier i landet, men Samans parti är det 
enda som på samma gång är uttalat emot 
ockupationen, talibaner och vill åtala 
krigsförbrytare.

Hon berättar att de lickor som faktiskt 

går i skola i dag i Afghanistan, ofta tar en 
risk när de gör så. De är rädda och mår 
psykiskt dåligt. Det är inte ovanligt att 
manliga lärare förnedrar dem, och säger 
att de borde stanna i hemmet, sluta vara 
ambitiösa och att de saknar en framtid. 

– På talibantiden fanns hundratals un-
derjordiska skolor för lickor, jag gick 
själv i en sådan. Då var dörrarna stängda, 
i dag är dörrarna öppna till skolan – men 
riskerna inns kvar. Detta ska dock vara 
ett problem för vårt folk, inte för USA:s 
armé.

SAmAN mENAR ATT termen ”kvinnors 
rättigheter” har använts som ett vapen 
i de utländska styrkornas ockupation. 
USA och Isaf, International Security As-
sistance Force, har sagt sig kämpa för en 
förändring, men en sådan menar hon 
kan inte komma med gevär och kulor.

– Ingen kan kriga för afghanska kvin-
nors rättigheter. Vi måste själva höja 
folks medvetenhet, eftersom en kultur 

inte kan förändras på några år. Vi behö-
ver tid och utbildning så att kvinnorna 
själva kan höja sina röster. Till detta kan 
andra länder gärna hjälpa. 

JuST DEN AFGHANSKA kulturen menar 
hon är något som tagit särskild skada av 
det nästan oavbrutna kriget sedan 1979. 
Fundamentalistiskt kvinnoförtryck har 
inte alltid ingått i kulturen. Gamla foton 
av hennes mamma när hon var student 
visar en kvinna i kort kjol, utan slöja och 
med bara armar. I dag måste mamman 

”Skicka pennor istället för  g

Fundamentalistiskt förtryck är en del av afghansk kultur och en 

produkt av krig, och kan därför inte besegras med väpnade insat-

ser. Verklig förändring kan bara komma inifrån och med civilt stöd, 

menar Saman Basir som varit på föreläsningsturné i Sverige.

ANNONS

Den stora skillna-
den i dag är egentli-
gen att både taliba-
ner och krigsherrar 

har makten, istället för 
en i taget som tidigare.

Saman Basir
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tället för  gevär” 
bära heltäckande kläder, vilket visar på 
en drastisk förändring. Det fanns ”taliba-
ner” förr i tiden också, men de var bara 
koncentrerade till moskéerna och sakna-
de makt att härska över folket och rulla 
tillbaka utvecklingen. 

Även afghaners syn på utländska besö-
kare är i dag annorlunda. Kabul var på 
1960- och 70-talet ett obligatoriskt stopp 
för backpackers och hippies, som kom 
för att upptäcka österländsk kultur. De 
hängav sig av mat och musik, klädde sig 
i afghanska kläder och togs emot med 
öppna armar. Bilden påminner mycket 
om den som västerlänningar fortfaran-
de har om Indien. Afghanistan var en an-
nan och på lera sätt mer modern stat vid 
denna tid, tack vare reformer från dåva-
rande makthavare. 

– Vår kultur har förändrats sedan dess. 
Tidigare hade vi djup respekt för utlän-
ningar, blonda turister som kom med ka-
meror. De gick till samma biografer som 
vi. Jag tror att militärerna förstörde det-
ta. Idag kan många afghaner inte skilja 
på goda och onda utlänningar, de hatar 
dem alla. 

– Synen på svenskar har blivit likadan. 
När jag kom hit visste jag faktiskt inte 
att Sverige inte är Nato-medlem. Men det 
spelar ingen roll, svenska soldater har 
samma uniformer, vapen och pansarbi-
lar. Folk har ingen anledning att se dem 
som annorlunda. Många människor med 
vapen har ockuperat oss och det spelar 
ingen roll vilket namn de går under. 

ATT BEDRivA poLiTisKT arbete i Afgha-
nistan är inte någon ofarlig historia. 
2010 kidnappades Solidarity Partys pro-
vinsledare i Helmand, och halshöggs av 
talibaner. Det har kommit mängder av 
hotbrev och telefonsamtal om kidnapp-
ningar, död och nedbrunna hus. När Ka-
bul i dag beskrivs som relativt säkert, by-
ter partiet fortfarande kontor fyra gång-
er varje månad av säkerhetsskäl. Många 
medlemmar arresteras också av poliser. 
Vid en uppmärksammad demonstration 
i april 2012 bar man runt på banderoller 
med krigsförbrytare i parlamentet, och 
krävde att åtal väcks mot dem. Tjugofyra 
timmar senare meddelade justitieminis-
teriet i ett brev att partiet blivit illegalt, 
för att ha brutit mot landets ”enighet”. 
Bara efter påtryckningar från egna led, 
Human Rights Watch, Die Linke i Tysk-
land och från Vänsterpartiet drog minis-
teriet tillbaka sitt beslut.  

– Man ville inte skapa internationella 
tvivel kring att ”demokrati” kommit till 
landet.  

Att en sådan faktiskt etablerats stäl-
ler Saman sig främmande till. Demokrati 
och samhällsförändring kan heller aldrig 

importeras till Afghanistan. Befolkningen 
har redan upplevt 80-talet då ryssarna 
försökte importera sitt samhällssystem, 
med våld. All förändring måste komma 
inifrån landet, genom upplysning och 
utbildning. Det är med detta afghanerna 
behöver hjälp, och inte med krigföring, 
menar hon. 

– Om Sverige verkligen vill hjälpa oss, 
kan ni sända doktorer och ingenjörer. 
Skolbussar, istället för pansarbilar. Just 
nu är Sverige och dess skattebetalare in-
blandade i ett krig där Isaf försöker döda 

bakterier med atombomber. De bryr sig 
inte ifall de dödar en terrorist, och hund-
ra andra människor dör med honom el-
ler inte.

HoN vET ATT MåNGA är oroliga för att Af-
ghanistan återigen ska drabbas av inbör-
deskrig, ifall alla utländska styrkor ger 
sig av. Oron inns också hos en del afgha-
ner. Men Saman delar inte samma syn 
på utvecklingen, och menar att Afghani-
stan en gång i tiden såg annorlunda ut. 
Krig och fundamentalism har kommit 

som konsekvenser av supermakternas 
inblandning sedan 1979. 

– Vi kan tydligt se vad de fundamenta-
listiska grupperna stred om 1992–1996: 
för starka politiska positioner, för full 
kontroll över landet och för ekonomis-
ka investeringar. Nu har de allt detta, har 
medlemmar i parlamentet och har mil-
jontals dollar investerade i fastigheter. 
De är inte i någon position att riskera allt 
de vunnit de senaste åren.  

JoAKiM MEDiN

Samir Basir stannade bland annat till i Uppsala under sin månadslånga föreläsningsturné. Hennes informationsarbete är inte helt 

ofarligt och hon har därför bett oss avidentifiera bilderna i tidningen. FOTO: JOAKIM MEDIN


